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belgian quality subcontracting

Naarmate de eisen
van de afnemers
strenger worden, zijn
het onze mensen die
met vooruitstrevende
oplossingen op de
proppen komen.”

JONCKHEERE subcontracting FACT SHEET

JONCKHEERE subcontracting
bouwt verder op
een rijke geschiedenis
In 1881 richtte Henri Jonckheere vlakbij Roeselare een bedrijf op dat
paardenkoetsen maakte. Toen in het begin van de vorige eeuw de automobiel zijn intrede deed, stapte hij al snel over naar carrosseriebouw
voor auto’s. De onderneming bleef evolueren en plukt tot op vandaag
de vruchten van een rijke geschiedenis. Anno 2014 is JONCKHEERE
subcontracting een gespecialiseerde toeleverancier van plaatwerk en
lasconstructies. “Trends in de markt opvolgen en onze dienstverlening
voortdurend bijsturen, zijn echter nog steeds onze belangrijkste troeven,”
aldus CEO Paul J.A. Schodts.
JONCKHEERE subcontracting bedient een erg uiteenlopend klantenbestand in België

LOCATIES

en de omringende landen. “Vertrekkend van plaat en buis voeren we verschillende

AANTAL MEDEWERKERS

buigen, lassen en lakken. Ook de montage van elektrische en hydraulische componenten,

OMZET

Het resultaat zijn complexe gelaste of gemonteerde samenstellingen in staal, aluminium

25 à 30 miljoen EUR

of inox.”

www.jonckheeresub.com

MEEDENKEN MET DE KLANT

Roeselare, Poperinge en Kosice (Slovakije)
250

bewerkingen uit,” legt Paul Schodts uit. “Daartoe behoren onder meer branden, frezen,
bijvoorbeeld voor kraanonderdelen, nemen wij steeds vaker voor onze rekening.

Over de generaties heen wist JONCKHEERE subcontracting een erg brede ervaring
en knowhow op te bouwen. Daardoor biedt elke medewerker van het bedrijf een
meerwaarde in het productieproces. “Vanaf de ontwerpfase denken we mee met de
klant,” licht Paul Schodts toe. “Zowel de expertise van onze ingenieurs in de tekenkamer
als het vakmanschap van onze lassers en machineoperatoren zorgen ervoor dat onze
klanten genieten van het best mogelijke ontwerp. Door bijvoorbeeld seriematig en
maatvast te produceren met binnenshuis ontwikkelde mallen, kunnen we een grote
kostenbesparing realiseren.”

Onze flexibiliteit
uit zich vooral
in een proactieve
zoektocht naar het
meest economische
antwoord op de vraag
van onze klant.”

GESTROOMLIJNDE PROCESSEN

De focus op geoptimaliseerde en efficiënte werkwijzen zorgt ervoor
dat ook flexibiliteit een belangrijke troef is van het West-Vlaamse
bedrijf. Paul Schodts: “We hebben een grote capaciteit waarmee
we wisselende klantenvragen soepel kunnen beantwoorden. Met
vestigingen in Roeselare, Poperinge en het Slovaakse Kosice vinden
we voor zowel kleine als middelgrote seriën snel een oplossing.
Bovendien werken we samen met een hecht netwerk van toeleveranciers zodat we ook piekmomenten probleemloos opvangen.
Onze flexibiliteit uit zich echter vooral in een proactieve zoektocht naar
het meest economische antwoord op de vraag van de klant.”

VOORUITBLIK
Op de vraag naar de toekomst antwoordt Paul
Schodts aanvankelijk cryptisch: “Het beste
bewijs voor de toekomst ligt in het verleden,”
zegt hij.

“Wakker blijven en
keihard werken”
Daarmee bedoel ik het volgende: in 1881 wist
koetsenbouwer Henri Jonckheere niet dat zijn
zoon in de volgende eeuw bussen zou gaan
bouwen. Ook wij moeten zeer goed beseffen
dat onze markt voortdurend in verandering is.

INNOVATIE DOOR ERVARING

De grootste sterkte van JONCKHEERE subcontracting zijn niet de machines maar de
medewerkers, vindt Paul Schodts. “Zij zijn de ware innovatieve drijfveren achter ons
bedrijf,” klinkt het. “Naarmate de eisen van afnemers strenger worden, zijn het onze
mensen die met vooruitstrevende oplossingen op de proppen komen. Dat stimuleren
we met scholing op de werkvloer: het doorgeven van ervaring en knowhow is cruciaal
om de hoogst mogelijke precisie en kwaliteit te bereiken in een zo kort mogelijke tijd.”

We moeten wakker blijven, inspelen op trends
en keihard blijven werken voor onze klanten.”

Meer info: www.agoria.be/nl/innovative-partners-for-better-business

